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                                                                                         Αθήνα,  07  Σεπτεμβρίου 2021 

Αριθ. Πρωτ.1325 

Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή  

 

Κοινοποίηση:  

Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γεώργιο Καραγιάννη  

 

Θέμα: Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης  δημόσιας σύμβασης έργου. 

 

 
Κύριε Υπουργέ, 

            Όπως γνωρίζετε  το άρθρο 24 Ν. 4782/2021  αντικατέστησε  το άρθρο 76  Ν. 

4412/2016, το οποίο ρυθμίζει το ζήτημα των κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες 

σύναψης  δημόσιας σύμβασης έργου. 

           Η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στον περιορισμό φαινομένων θέσπισης αυθαίρετων 

κριτηρίων επιλογής  από τις αναθέτουσες αρχές, στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, 

στην διαφάνεια και στην ίση μεταχείριση των υποψηφίων Αναδόχων στους 

διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων.  

           Πιστεύουμε ότι τα διαλαμβανόμενα στα πρώτα εδάφια της παρ. 3 του ως άνω 

άρθρου, ήτοι η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να ζητούν προηγουμένως 

γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για τη 

συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεων, πέραν των προβλεπομένων στο 

ΠΔ 71/2019 για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των μητρώων, αντίστοιχου 

προϋπολογισμού και κατηγορίας έργων, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, 

επιτυγχάνοντας το σκοπό του νομοθέτη. 

          Το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών, που απαρτίζεται από 

έμπειρα μέλη παρέχει τα εχέγγυα  ορθής και δίκαιης  κρίσης  επί των απαιτήσεων που 

προβάλλονται από τις αναθέτουσες αρχές.  

          Όμως,  εφόσον εκδοθεί η αναφερόμενη στα επόμενα εδάφια της παρ. 3 του ως 

άνω άρθρου  απόφασή σας που θα εξειδικεύει τα κριτήρια και θα δώσει τη δυνατότητα 

στις αναθέτουσες αρχές να παρεκκλίνουν μετά από  σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού 

τους Συμβουλίου, είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει ο χορός των αυθαιρεσιών.  

          Τα Τεχνικά Συμβούλια των  Φορέων  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  Δήμων και 

Περιφερειών,  ελεγχόμενα και εξαρτώμενα από τις αναθέτουσες αρχές  θα δίνουν το 

πράσινο φως στις όποιες αυθαίρετες, φωτογραφικές και υπερβολικές απαιτήσεις, με 
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συνέπεια τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και τις  σημαντικές καθυστερήσεις στην 

δημοπράτηση και κατ’ αποτέλεσμα στην παραγωγή των δημοσίων έργων, λόγω 

δικαστικών διενέξεων των διαγωνιζομένων.  

           Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποφυγή δυσάρεστων αδιαφανών 

καταστάσεων,  ζητούμε  να παραμείνει η διαδικασία επιλογής των επιπλέον όρων στις 

διακηρύξεις ως έχει, ήτοι να απαιτείται  αποκλειστικά η γνωμοδότηση του Τεχνικού 

Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, χωρίς παρεκκλίσεις, ώστε να 

επικρατεί ισορροπία, αξιοκρατία, διαφάνεια και υγιής ανταγωνισμός στις 

διαγωνιστικές διαδικασίες.   

                                                   Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                                         

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ  

mailto:info@pedmede.gr
http://www.pedmede.gr/

